
                                                                          

 

Telefón: 
 

Webová stránka:
048/470 05 91 - 7 www.ddadsssebedin

E-mail:  
info@ddadsssebedin.sk  

Fo 049 KP14 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 974 01 Sebedín
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 
Banská Bystrica   
 

 
do trvalého pracovného pomeru: sestru 
 
Prevádzka: jednosmenná 
Doba: neurčitá 
Pracovná doba: pružná 
Miesto výkonu práce: Hrochoť, Sebedín 
Nástup: ihneď 
 
Podmienka: 
stredná zdravotnícka škola v odbore sestra, všeobecná sestra  
VŠ I.st.   odbor ošetrovateľstvo alebo 
VŠ II.st.  odbor ošetrovateľstvo 
 
Kontaktná osoba: Mgr. Hrašková Denisa, riaditeľka, č.t. 0903 595 597, 
                                                                                     
e-mail.: riaditel@ddadsssebedin.sk
 
 
Záujemcovia/-kyne o pracovnú pozíciu
sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 974 01 Sebedín
riaditel@ddadsssebedin.sk: 
  

 žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 profesijný štrukturovaný životopis
 doklad o vzdelaní   
 doklady o absolvovaných kurzoch  a
 písomný súhlas uchádzača s

o ochrane osobných údajov a
 presnú adresu pre doručovanie písomností

 
Platové podmienky: 
Platová trieda 4, platový stupeň určený podľa dĺžky praxe v
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (v
tarifného platu do výšky 25% + osobný príplatok).
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Webová stránka: 
 

Adresa: 
ddadsssebedin.sk DD a DSS 

BUKOVEC 
Sebedín 37 
974 01 Sebedín - 
Bečov 

domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 974 01 Sebedín
zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 

prijme 

sestru  

Hrochoť, Sebedín  

odbore sestra, všeobecná sestra  alebo  
alebo  

Kontaktná osoba: Mgr. Hrašková Denisa, riaditeľka, č.t. 0903 595 597,  
                                                                                     č.t.  0903 557 760 

mail.: riaditel@ddadsssebedin.sk 

pracovnú pozíciu sestra doručia na adresu: Domov dôchodcov a
sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 974 01 Sebedín-Bečov, alebo e

prijatie do pracovného pomeru 
štrukturovaný životopis 

absolvovaných kurzoch  a výcvikoch 
písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
e doručovanie písomností, telefonický kontakt a e-mailov

, platový stupeň určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a

znení neskorších predpisov  (v rozmedzí od 708 € do
% + osobný príplatok). 

PRÍLOHA 4 

 
 

 

domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 974 01 Sebedín-Bečov 
zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 

Domov dôchodcov a domov 
Bečov, alebo e-mailovú adresu: 

zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 
 

mailovú adresu 

zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

€ do 850,50 € + zvýšenie 


